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ANDRZEJ MIKOŁAJEWICZ 
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”  
w Nałęczowie

MAŁOPOLSKA AGROTURYSTYKA

Samorząd Województwa Małopolskiego podejmuje działania na rzecz rozwoju 
turystyki i kreowania innowacyjnej, atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego w 
Polsce. Jednym z priorytetowych obszarów wsparcia finansowego jest Małopolska 
Agroturystyka – rozwój i promocja oferty turystyki wiejskiej.

Województwo Małopolskie podejmuje działania mające na celu rozbudowę 
oferty agroturystycznej Małopolski i kreowanie marki Małopolska Agroturystyka, 
realizowane przez zadania własne oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w tym temacie.

W dbałości o wysoki standard świadczonych usług Małopolska może pochwalić 
się największą liczbą gospodarstw agroturystycznych, które poddały się kategoryzacji 
zgodnie z zasadami określonymi przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa Gościnne”.

W 2013 r. został przeprowadzony kolejny etap kategoryzacji według nowych 
zasad systemu PFTW ”GG”, która wprowadziła podział obiektów na kategorie:
• „Wypoczynek na wsi” – 30 obiektów   
• „Wypoczynek u rolnika” – 30 obiektów  
• Małopolska, jako pierwszy region w Polsce posiada trzy certyfikowane produkty 

turystyki wiejskiej. 
• „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” – najlepszy produkt turystyczny Polski 

2010.
• „Małopolska Wieś dla Dzieci” – najlepszy produkt turystyczny Polski 2012.
• „Małopolska Wieś dla Seniorów” – najlepszy produkt turystyczny Polski 2013.

Każdy z nich oferuje atrakcyjne formy pobytu dostosowane do określonych 
grup klientów i ich oczekiwań. Produkty te zostały wyróżnione przez Polską Orga-
nizację Turystyczną i otrzymały prestiżową nagrodę Najlepszy produkt turystyczny 
Polski. 
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„Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” 
Oferta skierowana do klientów:

• ceniących sobie zdrowy styl życia; aktywny wypoczynek, zdrową kuchnię i in.,
• poszukujących nowych pasji, zainteresowań,
• poszukujących relaksu w wiejskim środowisku.

Właściciele obiektów znajdujących się na szlaku posiadają wiedzę o uprawie 
ziół w przydomowych ogródkach, znają ich zastosowanie w gospodarstwie domo-
wym – w tym wykorzystanie w regionalnej kuchni. Są to również osoby kultywujące 
tradycje i obyczaje regionu.

„Małopolska Wieś dla Dzieci”
Oferta skierowana dla najmłodszych gości wraz z rodzicami. Dzieci przez zaba-

wę poznają m.in. tradycje i obyczaje wiejskie, małopolską przyrodę, również legendy 
i opowieści związane z regionem. 

Właściciele proponują warsztaty agroturystyczne, konkursy oraz wycieczki. 
Każdy obiekt posiada bezpieczny, ogrodzony teren z placem zabaw dla dzieci. Część 
gospodarstw ma dodatkowe atrakcje, jak park linowy, basen itp. Zwierzęta gospodar-
skie są dodatkową atrakcją dla dzieci.

Program dla dzieci został tak opracowany, aby uwzględniał potrzeby małych go-
ści i gwarantował im pełne bezpieczeństwo odpoczynku i zabawy, ale również atrak-
cyjne formy spędzania czasu dla ich rodziców.

„Małopolska Wieś dla Seniorów”, to oferta przygotowana specjalnie dla osób 
starszych. Gospodarze to ludzie otwarci, serdeczni, chętnie spędzający czas ze swo-
imi gośćmi. Prowadzą całodzienne wyżywienie, oparte ma  regionalnej kuchni, wy-
korzystując produkty z tradycyjnych upraw. Przygotowane zostały atrakcyjne oferty 
wypoczynku od uprawiania turystyki aktywnej, jazdę konną na rowerze, na nartach 
biegowych i zjazdowych, po spacery szlakami pieszymi. 

Podczas pobytu można też poznać historie i tradycje regionalne, zwiedzić z go-
spodarzami okoliczne zabytki.

Kryteria wyboru obiektów:
• brak barier architektonicznych,
• pokoje z łazienkami,
• wyżywienie na miejscu, uwzględniające diety,
• punkt pomoc medycznej,
• dowóz do gospodarstwa (w razie potrzeby),
• zagospodarowanie czasu wolnego.

Oprócz wymienionych produktów certyfikowanych przez Małopolską Organi-
zację Turystyczną w Małopolsce rozwijają się również inne formy turystyki wiejskiej;
• „Małopolska Wieś w Siodle”
• „Małopolska Miodowa Kraina”
• „Karpacki Szlak Rowerowy”
• „Szlak Architektury Drewnianej”



• „Małopolska Regionem Ziół”
• „Sieć Zagród Edukacyjnych w Małopolsce”

W 2013 r. podjęto również intensywne działania z zakresu enoturystyki. Powstał 
Małopolski Szlak Winny – pomyślany jako szlak tematyczny dziedzictwa kulturowego 
regionu, dotyczący odradzającej się tradycji uprawy winorośli w Małopolsce [www.
malopolskiszlakwinny.pl].




